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  10من  1صفحة  الصينية  –  العراقية االتفاقية وفق المنفذ الوطني المدارس مشروع حول وتساؤالت مالحظات مصلح النقدي 

  :* النقدي  حول  مصلح  وتساؤالت  المدارس مالحظات  مشروع 
 الصينية  –االتفاقية العراقية وفق   الوطني المنفذ

 
 تمهيد 

مدرسة    1000رئيس مجلس الوزراء، الحجر األساس لمشروع بناء  السيد  وضع    2022حزيران   18في 

وهذا   كردستان.   إقليم  في  المنضوية  تلك  عدا  كافة  المحافظات  في  عليه  حديثة  أطلق  الذي  المشروع، 
يعد باكورة المشاريع الممولة والمنفذة ضمن ما أطلق عليه "برنامج النفط    ،"مشروع المدراس الوطني" 

     ". الصين  بين العراقالتعاون  إطاراتفاق "الصينية" أو   – مقابل اإلعمار" أو "االتفاقية اإلطارية العراقية 
 

من حيث المبدأ، ال أحد يعرف في النطاق العام أو حتى ضمن عدد من المعنيين في حكومة العراق بتنفيذ  
االتفاقية اإلطارية، ما الذي تعنيه "اتفاقية إطارية" تحديدا... ففي وسائل اإلعالم، تحدث بعض المعنيين  

ين أن وثيقة موقعة في  في حكومة العراق عن مذكرات تفاهم، وآخرون تحدثوا عن بروتوكوالت في ح 
( ووزارة  SinoSure)سينوشور( )   ت بين مؤسسة الصين للتصدير وضمان االئتمانا  2018آيار    11

"إطار تعاون لضمان ائتمان التصدير"    إلى   المالية في جمهورية العراق تشير في أسفل صفحتها األولى 
عها عن حكومة العراق وكيل  ". والوثيقة األخيرة وقFA-IRAQ-001وفي أعالها إلى "العقد المرقم  

، جرى  2019أيلول    23وزارة المالية وكالة حينذاك وعن سينوشور واتغ يي، رئيس مجلس اإلدارة. وفي  

،  آنذاك  التوقيع على ما قيل أنه "مالحق حسابية ونفطية" لـ "االتفاقية اإلطارية" من قبل السيد وزير المالية
 رئيس مجلس إدارة سينوشور.   ممثال عن حكومة جمهورية العراق ووانغ بي 

 
تتكتم حكومة العراق لحد اآلن على مضامين "االتفاقية اإلطارية"، السيما االلتزامات والشروط المترتبة  
على حكومة العراق، إلى حد أن مجلس النواب نفسه ال علم له بها! وكل المعلومات المتوفرة عنها، والتي  

ومقاالت وتسريبات وحسب. على أي حال، وفي سياق    ،تصريحات ستعرضها بإيجاز الحقا، جاءت في  نس
هذا التكتم المتعمد، امتنع مجلس الوزراء عن إطالع مجلس النواب على "االتفاقية اإلطارية" وعن السعي  

من قانون عقد    2رابعا من الدستور والمادة    –  61إلى تصديقها باعتبارها اتفاقية دولية على وفق المادة  

. عوضا عن ذلك، لجأ مجلس الوزراء ووزارة المالية منذ عام  1  2015لسنة    35العدد    المعاهدات ذي

إلى بدعة إدراج إجمالي مبالغ القروض وتخصيصاتها السنوية فقط على الموازنة اإلتحادية التي    2017

 يقرها مجلس النواب.  
 

رئيس مجلس  ين، واستقالة  ، وتحديدا انتفاضة تشر2019السياسي منذ تشرين األول    االستقرارأدى عدم  

وتشكيل حكومة انتقالية كلفت باإلعداد االنتخابات مبكرة وتسيير أمور الدولة إلى حين تشكيل    الوزراء
 

على ما يأتي: "تسري أحكام هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد    2015لسنة    35من قانون عقد المعاهدات ذي العدد    2نصت المادة   1
  باسم جمهورية العراق أو حكومتها مع دولة أو دول أخرى أو حكوماتها أو منظمة دولية أو أي شخص قانوني دولي تعترف به جمهورية العراق". 

  وبين أوال من القانون المعاهدة بأنها "توافق إرادات مثبت بصورة تحريرية أيا كانت تسميته بين جمهورية العراق أو حكومتها    –   1رف المادة  وتع
دولة أو دول أخرى أو حكوماتها أو منظمة دولية أو أي شخص قانوني دولي تعترف به جمهورية العراق لغرض إحداث آثار قانونية تخضع  

مشترك  لقانون الدولي بصرف النظر عن تسمية للوثيقة... كالمعاهدة أو االتفاق أو االتفاقية أو البروتوكول أو الميثاق أو العهد أو المحضر الألحكام ا 
 أو المذكرات أو الرسائل أو الكتب المتبادلة أو غير ذلك من التسميات...".    
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إلى تأخير دخول "االتفاقية اإلطارية" حيز    ، 2020حكومة جديدة، وعدم إقرار الموازنة االتحادية لسنة  

، في حين بدأ تنفيذ الملحقين الحسابي والنفطي منذ  2021  التنفيذ الفعلي، أي تنفيذ المشاريع، إلى حزيران 

(  1بأنه )   2019/ 12/ 30. فقد أبلغ البنك المركزي مكتب رئيس مجلس الوزراء في  2019تشرين األول  

فتح   )  4جرى  اإلطارية"،  "االتفاقية  لتنفيذ  لتدقيق  2حسابات  دولية  استشارية  مع شركة  التعاقد  ( جرى 

لغاية  3الحسابات و)  إيداع ما يزيد قليال عن  ( جرى  النفط    418تاريخه  بيع  مليون دوالر عن عائدات 

 .  2019المصدر إلى الصين لشهري تشرين األول وتشرين الثاني  

 

، كانت  2019أيلول    23وحتى قبل التوقيع على المالحق الحسابية والنفطية لـ "االتفاقية اإلطارية" في  

لتنفيذ مشاريع "االتفاقية    2019لى الموازنة اإلتحادية لعام  مليار دوالر ع  1,15حكومة العراق قد خصصت  

دينار )   1,015اإلطارية" في حين خصصت   الموازنة    700ترليون  نفسه على  مليون دوالر( للغرض 

 . 2021اإلتحادية  

 

 الترتيبات المالية 
في وسائل اإلعالم،  ما الذي تتضمنه "االتفاقية اإلطارية" من ترتيبات مالية؟ ببساطة، وعلى وفق ما نشر 

برميل من النفط الخام من إجمالي الكميات المصدرة إلى    100,000تودع حكومة العراق عائدات بيع  

في   لدى   4الصين  مفتوحة  كلها  معقدة،  حسابية  بآلية  تدار   China SITIC Bankحسابات 
International Ltd. :وهذه الحسابات هي . 

الحساب الرئيسي الذي تودع فيه عائدات    ، ويعد Settlements Accountحساب تسويات   .1

إلى    100,000مبيعات   يوميا  الخام  النفط  من   ,.China Zhen Hua Oil Co برميل 
Ltd. وSinochem Oil Co., Ltd.  ،مملوكتان بالكامل للحكومة الصينية. اهما  توكل 

الدين   .2 خدمة  احتياطي  فيه    Debt Service Reserve Accountحساب  تودع  الذي 

  أشهر قادمة   ٦من قيمة خدمة الديون المترتبة على المشاريع لفترة  %  150باستمرار مبالغ تعادل  

والتي تترتب على حكومة العراق عند التمويل بقروض من المصارف الصينية، أي أنه عندما ال  
يمول العجز  و ذ،  تكفي المبالغ المودعة في حساب التسويات لتمويل مشروعات التنمية قيد التنفي

 بقروض من مصارف صينية وتسدد كلف خدمات هذه القروض من حساب احتياطي خدمة الدين. 
الدفع .3 إعادة  في    Repayment Account  حساب  العراق  حكومة  مساهمة  فيه  تودع  الذي 

بسعر  المنفذة لمشروعات التنمية  إلى الشركات المقاولة    القروض التي ستقدمها المصارف الصينية 
  1,8% من مبلغ كل قرض ضمن تسهيالت ائتمانية تعادل 15. وتبلغ هذه المساهمة  فائدة تنافسي 

لالئتمان المثبت في "االتفاقية    الحد األقصى مليار دوالر متاحة لحكومة العراق عند الحاجة ضمن  
 .  دوالر  مليار  ١٠ اإلطارية" والمحدد بـ 

إعادة  األموال الفائضة من حساب  الذي تودع فيه    Investment Account  حساب استثمار  .4

شركات صينية    سواء من طرف  روعات أو عقود جديدة،لتمويل مش، والتي يمكن أن تستخدم  الدفع
 من جنسيات أخرى. أو شركات 

 



 
 

 سياسات حول االعمار مقابل النفط  أوراق
 

 

 

 
  10من  3صفحة  الصينية  –  العراقية االتفاقية وفق المنفذ الوطني المدارس مشروع حول وتساؤالت مالحظات مصلح النقدي 

تؤمن "االتفاقية اإلطارية" تسهيالت   المنشورة،  التقارير والمقاالت  تداولته  ما  وبشكل عام، وعلى وفق 
روعات  الحزمة األولى من المش  ما نفذت وفي حال  عاما.    20يار دوالر على مدى  مل   10ائتمانية تبلغ زهاء  

العراقي  الخام  مبيعات النفط    يمكن زيادة   العراق في زيادة االستثمارات، فانه حكومة    ت رغبإذا  ، وبنجاح

إلى    االئتمانيةحد التسهيالت  الصين  تزيد    في حين ألف برميل يوميا،    300إلى  "االتفاقية اإلطارية"    ضمن 

 دوالر.  مليار 30

 

 المشروعات المقترحة 
عن المشروعات التي ستمول ضمن "االتفاقية اإلطارية" قائال    تحدث مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب 

آلية االتفاقية اإلطارية الموقعة بين وزارة المالية ومؤسسة ضمان   البنى التحتية بموجب   روعات تمويل مش"
في الموازنة    )ألف وثمانمائة وثالثة مليون دوالر(   1803بمبلغ    سيكون الصادرات الصينية )سينوشور(  

دين  كمال محطة كهرباء صالح الاست  تشملذات األولوية    روعات وأوضح أن "المش.  " 2021اإلتحادية  

  349  كلفةكمال مستودع الناصرية الجديد باستمليون دوالر لصالح وزارة الكهرباء،    452  كلفةالحرارية ب

مليون دوالر لصالح األمانة العامة لمجلس    199  كلفة مليون دوالر لصالح وزارة النفط، بناء مدارس ب

أبو غريب    - حي الوحدة    - مشروع مجاري النهروان    فضال عنمدرسة نموذجية،    1000إنشاء    ،الوزراء

  كلفةسرير ب  100مليون دوالر، ومشروع إنشاء مستشفيات    199  في محافظة بغداد بكلفة  سبع البور  -

  كلفة الدورة المركبة ب  -  مليون دوالر لصالح وزارة الصحة، ومشروع إكمال محطة كهرباء األنبار  100

مشروع تأهيل  أنه قد تضاف مشروعات أخرى مثل    نوبي   رباء". مليون دوالر لصالح وزارة الكه  199

الدورة  ذوات  مليون دوالر، ومشروع تحويل المحطات الغازية    100  كلفة محطة كهرباء واسط الحرارية ب

عن مشروع مطار الناصرية لصالح سلطة   مليون دوالر، فضاًل   200  كلفةالبسيطة إلى الدورة المركبة ب

مقرر اللجنة  وأشار  .   مليون دوالر"   5  بكلفة  قناة البدعة  - ماء البصرة األنبوبي  الطيران المدني، ومشروع  

  روعات مليون دوالر لصالح مش  498مليون دوالر موزعة بمبلغ    700تمويل مبلغ    يجريإلى أنه "س  المالية

لس  مليون دوالر لصالح األمانة العامة لمج  49ومليون دوالر لصالح وزارة النفط    49وزارة الكهرباء و

مليون    5مليون دوالر لصالح وزارة الصحة، و   50مليون دوالر لصالح محافظة بغداد و   49الوزراء و

 .2  دوالر لصالح وزارة الموارد المائية" 
 

 مشروع المدارس الوطني
يعد مشروع المدارس الوطني باكورة المشروعات الممولة والمنفذة عبر "االتفاقية اإلطارية"، ويتضمن  

، أي عدا محافظات إقليم كردستان، ضمن  15مدرسة أنموذجية موزعة على المحافظات الـ    1,000إنشاء  

 مدرسة جديدة.   8,000برنامج لتشييد  

 
صفا، واألخيرة بطرازين: )آ( و)ب(    24صفا و  18  صفا،  12ذات سعات ثالث:    1000والمدارس الـ  

قبل   من  التخمينية  والكلف  الكميات  وجداول  التفصيلية  التصميمات  وأعدت  فقط.  التصميم  في  مختلفين 
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة على وفق   الهندسية في المركز الوطني لالستشارات  

 لية وأفضلها.  أحدث المعايير والمواصفات الدو

 
 . 2021آذار   23ألترا عراق،  مشاريع "االتفاقية الصينية" قريبة للتنفيذ.. ماذا سيجني العراق منها؟أحمد فاضل،   2

https://ultrairaq.ultrasawt.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%9F/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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  المحافظات   علىبنية المدرسية  توزيع األ أقرت األمانة العامة لمجلس الوزراء معايير    2021وفي حزيران  

.  عدد المدارس ذات الدوام المزدوج  فضال عن الكثافة السكانية وعدد المدارس الطينية    والتي تضمنت   15الـ  

 كما مبين في الجدول اآلتي: واستنادا لذلك، وزعت األبنية المدرسية على المحافظات 
 

 عدد المدارس  المحافظة عدد المدارس  المحافظة عدد المدارس  المحافظة

 48 واسط  61 الديوانية  144 بغداد 

 45 بابل  56 ديالى  106 ذي قار 

 44 كربالء المقدسة  53 المثنى  92 نينوى 

 44 كركوك 52 ميسان  86 البصرة 

 40 األشرف النجف  51 األنبار  78 صالح الدين 

 
هيكلية تنفيذ ومتابعة وإشراف في األمانة    2021إلدارة هذا المشروع، شكلت حكومة العراق في أوائل عام  

العامة لمجلس الوزراء سميت "اللجنة الوطنية العليا لبناء المدارس" يرأسها األمين العام لمجلس الوزراء  
ة في وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال  وتضم ممثلين عن دائرة المباني ودائرة األشغال والصيان

العامة فضال عن المديريات العامة للتربية في المحافظات المشمولة بمشروع المدارس الوطني. وجرى  
الحكومي تنسيب معاون مدير عام   والتنسيق  المتابعة  نيسان    دائرة  للمشروع. وفي  تنفيذيا    2022مديرا 

المشاريع الوطن استحدثت   العامة لمجلس الوزراءدائرة  المدرسية في األمانة  التنسيق    ية واألبنية  لتتولى 
 واإلشراف على تنفيذ "االتفاقية اإلطارية" عامة ومشروع المدارس الوطني تحديدا.  

 
، استكملت األمانة العامة لمجلس الوزراء اإلجراءات القانونية والتنفيذية الستمالك  2022وبحلول شباط  

دائرة مهندس مقيم من منتسبي    1,000قطعة أرض لتشييد األبنية المدرسية واستحداث    1,000وتخصيص  

العامة   واألشغال  والبلديات  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  في  والصيانة  األشغال  ودائرة  المباني  دائرة 
 والمديريات العامة للتربية في المحافظات إلدارة المواقع ومراقبة التنفيذ. 

 

 والمباشرة والتعاقد التوريد إجراءات
في تنفيذ المشروعات  عتمدها حكومة العراق  عن إجراءات التوريد والتعاقد التي ستال تتوفر أية معلومات  

  "إطار تعاون لضمان ائتمان التصدير" من    1  –في الملحق  ضمن "االتفاقية اإلطارية" عدا إشارة متواضعة  

 ( إلى ما يأتي: 15)ص 

أو أي جهة أخرى يحددها مجلس    ق راالعليا لالستثمار والمشروعات في حكومة العتتولى اللجنة   .1
المشروعات  الوزراء   كل  وتوجيه  مراجعة  بالمشروعات  جدول  وتحديد  األولويات  وتحديد 

 ة بالبدء بالتنفيذ. الوزارات المعني
مناقصة المشروع  للمشاركة في    على األقلذات خبرة  عنية ثالث شركات صينية  تفاتح الوزارة الم .2

المالئم اللجوء إلى الدعوة المباشرة  قد تجد حكومة العراق أنه من  . لكن، قي ظروف معينة،  المحدد 
 لشركة واحدة. 
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لتقديم عطاءاتها لمشروع محدد.  ثالث شركات صينية    ما ال يقل عن   اختيارعلى الوزارة المعنية   .3
بـ سينوشور إلبداء الرأي بالشركات الثالث. فإذا ما كان رأي  ويمكن لحكومة العراق أن تستعين  

فإن الوزارة العراقية المعنية ستستبدل تلك الشركة بشركة  معينة،  سينوشور سلبيا بشأن شركة  
 . صينية أخرى 

المعنية   .4 الوزارة  تصدر  الصينية  بعدئذ  للشركات  المناقصة.  الدعوات  في  للمشاركة  المختارة 
سفارة  الورسالة دعم من  تؤكد دعمها للمشروع ائق العطاءات رسالة من سينوشور وستتضمن وث 

ستفي    ية الصين  التي  العطاءات  وثائق  وستتضمن  عرضا  بغداد.  أيضا  الصينية  الشركات  قدمها 
           للتمويل.

 وتختار أحد العطاءات بالتنسيق مع وزارة المالية. تتولى الوزارة المعنية تحليل العطاءات  .5
ومة العراق للمصاقة عليها. وبعد المصادقة، تقدم الوزارة المعنية ووزارة المالية توصية إلى حك .6

وعقود التمويل  على العقود المختلفة )عقود التجهيز بين المجهز والوزارة المعنية  تبدأ المفاوضات  
 بين وزارة المالية والمقرضين وسينوشور.  

 
التنمو   استنادا التمويل  اتفاقيات  الفقرات، وبخالف  التي تتضمن  ي  هذه  بكثير، مثل  الدولية  أكثر  تفصيل 

التوريد    commitmentsوااللتزامات    procurement guidelines  المعتدة   تعليمات 

ومن    privilegesواالمتيازات   الوغيرها،  أعاله،  نصوص  في  االستنتافقرات  إجراءات  يمكن  أن  ج 

عدا الجزء المتعلق  ، 2014لسنة  1حكومية رقم  التوريد والتعاقد ستكون على وفق تعليمات تنفيذ العقود ال

  ، لكل مشروعمستقل  تمويل    عقد كون هنالك  ياله أنه سفي أع  6و  5و من الفقرتين  إذ يبد بوزارة المالية.  

وتقدم التوصية بشأن عقد  من دون تحديد الدائرة أو الدوائر المعنية في وزارة المالية التي ستتفاوض    لكن
تنص  التي    "إطار تعاون لضمان ائتمان التصدير" من    9ؤد هذا االستنتاج ما جاء في المادة  وي  التمويل. 

، ستكون خاضعة لقانون  بهذه االتفاقيةل االلتزامات غير العقدية التي تنشأ أو تتعلق وكعلى "هذه االتفاقية 
التفاقية اإلطارية" تخضع  وهذا يعني أن عقود المشروعات المنفذة ضمن "ا   جمهورية الصين الشعبية".

             ، 2014لسنة  1تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  للقانون التفذ في جمهورية العراق، بضمنه 

 
االمبينة في أعاله،   العامة لمجلس الوزراء  في سياق اإلجراءات والتدابير  في أوائل عام  أعلنت األمانة 

  2021  /  2  /  28  لغايةلشركات صينية حكومية رصينة    روض العوتقديم  عن فتح باب التنافس    2021

(  1000اختيار أربع شركات من الشركات المتنافسة لمشروع بناء )   كان من المقرر، حيث  عطاءاتهالتقديم  

واستغرقت إجراءات تحليل العطاءات الفنية والمالية والتفاوض واتخاذ قرار اإلحالة والتعاقد نحو    مدرسة،
 أشهر.  10

 

ين  عقدا، عقد واحد لكل محافظة، لتنفيذ األبنية المدرسية مع شركت  15جرى توقيع    2021/    12/    16وفي  

 صينيتين مملوكتين للدولة وكما مبين في أدناه: 
لتشييد    10 ▪ باور    679عقود  مع  والجنوب  األوسط  والفرات  الوسط  محافظات  في  مدرسة 

تشاينا   اوف  كوربوريشن   Power Construction Corporation ofكونستراكشن 
China   والتي تدعى اختصارا باورتشايناPowerChina . 
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مدرسة في المحافظات الشمالية والغربية مع شركة سينوتك المحدودة    321عقود لتشييد عقود   5 ▪

SinoTech Co., Ltd. . 

 
  1,000، أنجزت األمانة العامة لمجلس الوزراء تسليم المواقع الـ  2022/    5/    31بعد توقيع العقود، ولغاية  

ارة اإلعمار واإلسكان  المركز الوطني لالستشارات الهندسية في وز   إلى الشركتين المنفذتين في حين باشر 
حتى تاريخه، سلمت األمانة العامة لمجلس  أيضا، و  لكل المواقع.تحريات التربة  ب   العامة  واألشغال  والبلديات 
ً   15تصميما لألبنية المدرسية إلى الشركتين المنفذتين اللتين فتحتا    729الوزراء   إلدارة التنفيذ،    مقراً رئيسا

 مقر واحد في كل محافظة. 
 

وضع السيد رئيس مجلس الوزراء الحجر األساس لمشروع األبنية المدرسية، في    2022/    6/    18وفي  

  – حين وضع األمين العام لمجلس الوزراء والمحافظون الحجر األساس في المحافظات في الفترة نيسان  

 .     2022آب 

 
فيذ، لكن من المرجح أن المباشرة  وال تتوفر معلومات مؤكدة عن تواريخ مباشرة الشركتين الصينيتين بالتن 

آيار   أواخر  استكمال    2022بالتنفيذ جرت على مراحل منذ شباط ولغاية  المواقع    إجراءات بعد  استالم 

 والتصاميم وإنجاز فحوصات التربة ولظروف أخرى سيجري شرحها الحقا. 
 

 ؟ 15ماذا بشأن العقود الـ 
سينوتك إلى الحد  ومع شركتي باورتشاينا  الموقعة    15لـ  مثلها مثل "االتفاقية اإلطارية"، افتقدت العقود ا

األدنى من الشفافية واإلفصاح عن أبسط التفاصيل. فمضمون "االتفاقية اإلطارية" ظل سرا مكنونا ما اطلع  
الـ   العقود  على  ينطبق  نفسه  والقول  والعموم.  اإلعالم  وسائل  ناهيك عن  النواب    15عليه حتى مجلس 

رى أنها تفتقد إلى الحد األدنى من معايير الشفافية. إذ ليست هنالك أية  أسية، التي  لمشروع األبنية المدر
معلومة عن عدد الشركات الصينية المتنافسة مثال، أو ما إذا كان التوريد والتعاقد على وفق تعليمات تنفيذ  

  مناقصة عامة أسلوب التعاقد )أم غيرها، ومن اتخذ قرار اإلحالة؟ وما    2014لسنة    1العقود الحكومية رقم  

دعوة مباشرة(؟ وما مبلغ كل عقد؟ وما معدالت كلف األبنية المدرسية بنماذجها األربعة؟ ال إجابات.    أم
العا األمانة  في  المعنيين  نقال عن  اإلعالم  وسائل  في  نشرت  التي  المؤكدة  الوحيدة  لمجلس  المعلومة  مة 

 يبلغ عامين.     15الوزراء أن األمد الزمني للعقود الـ  

 
أدى إلى تداول العديد من التسريبات والتعليقات التي أثارت    15إن هذا الغموض الذي يلف العقود الـ  

 الشكوك بشأن عقود مشروع األبنية المدرسية، السيما الكلف وطريقة التنفيذ.       
 

 ! المدرسية األبنية عقود تجاوزات
أن باكورة مشروعات "االتفاقية    15تبين المعلومات المتسربة عبر مصادر موثوقة عن تفاصيل العقود الـ  

 اإلطارية" ليست إال مهزلة، وإليكم األسباب: 
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سينوتك الصينيتين، لجأت هاتان الشركتان،  وكانت مع شركتي باورتشاينا    15في حين أن العقود الـ   .1

األطراف المعنية في حكومة العراق، بإحالة تنفيذ األبنية المدرسية بالكامل إلى زهاء    بعلم وموافقة 
بنايات مدرسية    8إلى    2، وبحدود  15شركة مقاوالت أو مقاول عراقي في كل المحافظات الـ    150

درة من وزارة  لصاا  " يغة العقد ( ص 4) الضوابط رقم  لكل شركة مقاوالت أو مقاول. وفي حين أن "

تتيح    2014لسنة    1تنفيذ العقود الحكومية رفم    ات م والملحقة بتعلي  2014/    7/    10في    ط طيخالت

حالة أجزاء من العقد الى مقاولين ثانويين بموافقة  إت  الللمتعاقد في عقود المقاو في الفقرة "خامسا" "
"، إال أن ذلك ال  صلياألالتعاقد على أن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد على المتعاقد   مسبقة من جهة

يعني إحالة تنفيذ العقد بكامله من الباطن إلى مقاول ثانوي. وهذا يجعل من شركتي باورتشاينا  
(، يتحدد دوره  Contract or Contracting Managerسينوتك ما يشبه "مدير تعاقد" ) و

العقد لكنه، في هذه الحالة تحديدا، يتحمل المسؤولية الكاملة لتنفيذ العقد تجاه   باإلشراف على تنفيذ 
 صاحب العمل. وهذا الترتيب كان سببا رئيسيا لتأخر المباشرة الفعلية بالتنفيذ. 

 
وما يؤكد هذا الترتيب أن عدد مالكات الشركتين من الصينيين الموجودين فعال في العراق ال يزيد  

الثانويين  : منسق واح19عن   المقاولين  بالتنسيق واالرتباط مع  يتحدد واجبه  د في كل محافظة 

وممثلين إثنين عن كل من الشركتين مقيمان في بغداد يتوليان التنسيق مع األطراف المعنية في  
 حكومة العراق.   

 
الشركات  اختيار  في  الصينيتان  الشركتان  اعتمدتها  التي  المعايير  عن  معلومات  أية  تتوفر    وال 
المقاولة والمقاولين العراقيين. ومن المرجح أن اإلحالة والتعاقد اعتمدت أسلوب الدعوة المباشرة  

 لشركات مقاولة ومقاولين معينين. 
 

م وموافقة  لومن المرجح أن هذا الترتيب، أي إحالة التنفيذ بكامله إلى مقاولين ثانويين، جرى بع
 ن تأكيد ذلك على وجه اليقين.   األطراف المعنية في حكومة العراق، لكن ال يمك 

 
الطريف في هذا الشأن أن الشركتين الصينيتين تلزمان الشركات المقاولة والمقاولين العراقيين  

األبنية  ب بعقود  المتعلقة  الرسمية  المخاطبات  الشركتين في  ترويسة إحدى  أوراق تحمل  استخدام 
من العراقيين في مواقع األشغال بدالت  المدرسية وبأن يرتدي أفراد الشركة المقاولة أو المقاول  

 عمل وخوذ تحمل شعار إحدى الشركتين! 
  

ال .2 األعمال  كل  تجزئة  إلى  الصينيتان  الشركتان  والمقاولين  م لجأت  المقاولة  الشركات  حالة على 
العراقيين إلى جزئين: )آ( الهيكل، عدا السياج الخارجي، و)ب( أعمال اإلنهاء. والعقود التي وقعت  
مع الشركات المقاولة والمقاولين العراقيين كانت ألعمال الهيكل فقط، على أن تعقب ذلك عقود  

الشركتين أن  ذلك  اإلنهاء. ومبرر  التيقن من    أخرى ألعمال  تريدان  وأداء    إمكانيات الصينيتين 
 المقاولين الثانويين فيل إحالة عقود المرحلة الثانية، أي أعمال اإلنهاء، عليهم.  
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جداول الكميات المسعرة المرفقة بالعقود  تكون مبالغ العقود مع المقاولين الثانويين على أساس   .3
ستحقات النهائية للمقاولين الثانويين. وبحسابات  والذرعة النهائية، اللتين على أساسهما تحتسب الم

 مبسطة، جرى التوصل إلى الكلف اآلتية للمرحلة األولى لكل نموذج من األبنية المدرسية:   
 مليون دينار  525صفا، نحو   12النموذج ذي   .أ

 مليون دينار  850صفا، نحو   18النموذج ذي   .ب 

 مليون دينار 1,000صفا طراز )آ(، نحو   24النموذج ذي   . ج

 مليون دينار  1,075صفا طراز )ب(، نحو   24النموذج ذي   .د 

 
 ؤكد ثانية أن هذه كلف الهياكل فقط. أو

 

، لكن مقارنة بسيطة  عنها ال تتوفر أية معلومات   ،مع الشركتين الصينيتين 15ما مبالغ العقود الـ ا .4

وقعة مع الشركتين  ملفقرة رئيسية واحدة من جداول الكميات والتي تكررت في كل العقود، سواء ال
 الصينيتين أو مع المقاولين الثانويين تتيح فكرة أوضح.    

  
ركائز   )أسس،  الكونكريتية  لألعمال  الواحدة  الوحدة  سعر  روافد  pilesتراوح   ،beams  ،

دينار   387,500دينار وبمعدل  450,000و   325,000سقوف( في عقود المقاولين الثانويين بين 

المبرمة مع الشركتين    15دة الواحدة لألعمال الكونكريتية في العقود الـ  في حين أن معدل سعر الوح

نحو   بلغ  يعادل    525الصينيتين  ما  الواحدة    760,250دوالر،  الوحدة  أي ضعفي سعر  دينار، 

   المحدد للمقاولين الثانويين.   
  

مالية في  % من الكلفة اإلج40من حيث الكلفة الكلية، وبافتراض أن أعمال الهيكل تشكل نحو   .5

د المقاولين  واإلعمال المدنية اإلنشائية، فإن الكلف التقديرية الكلية لنماذج األبنية المدرسية في عق 
 الثانويين ستكون، في أقل تقدير، كما يأتي: 

 دوالر(.  905,000مليون دينار )  1,312صفا، نحو   12النموذج ذي   .أ

 دوالر(  1,465,000مليون دينار )  2,125صفا، نحو   18النموذج ذي   .ب 

 دوالر(  1,724,000مليون دينار )  2,500صفا طراز )آ(، نحو   24النموذج ذي   . ج

 دوالر(  1,853,000مليون دينار )  2,687صفا طراز )ب(، نحو   24النموذج ذي   .د 

 
تكون أكثر من  ن  من المرجح أأما كلف تلك األبنية في العقود المبرمة مع الشركتين الصينيتين ف

 الكلف المبينة في أعاله بكثير.  
  

(  2018  -   2016وفي هذا الصدد أشير إلى تدوينة د. حسن الجنابي، وزير الموارد المائية األسبق )

وقال فيها "من تجربتي، فقد أنجزنا مدرسة بتصميم    2022/   6/   18التي نشرها على تويتر يوم  

. معدل كلفة المدرسة  2018دوالر عام    800,000ساحة وأثاث كامل بحوالي  وصف    12قياسي و 

ها في أعاله.  نا مليون دوالر". وهذا المعدل يزيد قليال عن التقديرات التي أورد   1,8مع الصين  

مدير عام دائرة اإلعمار الهندسي في  وهذه التقديرات والمعطيات تثير الشكوك بشأن ما صرح به  
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"سعر المتر المربع الواحد تراوح بين  العامة من أن    اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال  وزارة
أّن "هذا السعر أقّل من  وأقل من مليون دينار إلى أعلى بقليل بحسب مواصفات كل مدرسة"،  

، حيث كان سعر المتر  2013  -  2012الذي أحالته وزارة التربية في عام    1مشروع الوزارة رقم  

%، في  25  - وهذا التباين الكبير، الذي يصل إلى    .3  ألف دينار"   250المربع في وقتها مليونًا و 

  ارتفاع غير معقول، السيما مع    2022و  2013  -   2012سعر المتر المربع الواحد بين عامي  

مدير عام دائرة  . ومن المرجح أن والتضخم المحلي والعالمي  أسعار الطاقة وحديد التسليح عالميا
 األولى، أي الهياكل فقط.  كان يتحدث عن عقود المرحلة  اإلعمار الهندسي 

   
ما يثر االستغراب أن الشركين الصينيتين ألزمتا الشركات المقاولة والمقاولين العراقيين الثانويين   .6

أن يقدموا كفاالت حسن األداء، ليس بكفالة مصرفية أو صك مصدق، كما متعارف عليه ومعمول  
 :    به عراقيا ودوليا، بل نقدا وبالدوالر وكما مبين في أدناه 

 دوالر  25,000صفا،   12عقد النموذج ذي   .أ

 دوالر  30,000صفا،   18عقد النموذج ذي   .ب 

 دوالر.  35,000صفا بطرازيه )آ( و)ب(،   24عقد النموذج ذي   . ج

 
مليون دوالر، كلها أودعت في    30  –  27وهذا يجعل إجمالي مبالغ كفاالت حسن األداء نحو  

في المصرف الوطني اإلسالمي. وستظل هذه المبالغ مودعة    سينوتكو حسابي شركني باورتشاينا  
شهرا على األقل مما يؤثر في السيولة المالية المتاحة للمقاولين    15  –  12في حسابي الشركتين لـ  

 الثانويين العراقيين.  
 

األمد الزمني المحدد بعامين لمشروع األبنية المدرسية بمرجلتيه )الهياكل وأعمال اإلنهاء( ليس   .7
قعيا إذا أخذ بنظر االعتبار سجل الشركات الصينية في إنجاز مختلف أنواع المشروعات. مثال،  وا

  13,300في الجزائر، الذي تضمنت مرحلته األولى تشييد    للا   عبد   لسيدي  الجديدة  المدينةمشروع  

مرفق خدمي والبنية التحتية )شوارع داخلية ومقتربات، شبكة ومحطة ضخ    248وحدة سكنية و 

المياه الثقيلة، شبكة ومحطات تحويل  عالجة  مالشرب، شبكة مجاري ومحطة ضخ ومحطة    مياه
أضعافا   يزيد  وتعقيدها  األعمال  أن حجم  أيضا، رغم  عامين  نحو  في  أنجز  وغيرها(  الكهرباء 

مشروع   أن  السبب  أن  ويبدو  شركة    الجديدة  المدينةمضاعفة.   China Stateنفذته 
)CSCECoration (Construction Engineering Corp    ومواردها بإمكانياتها 

في حين يبدو أن مشروع األبنية المدرسية كان مخططا، منذ البداية، إحالة تنفيذه إلى    ومالكاتها
خيرات في  أوت  إدارية ومالية وفنية تعقيدات  مقاولين ثانويين محليين وما يتضمنه هذا الترتيب من  

 مقاول ثانوي يتولون التنفيذ.  150، السيما وأن هنالك نحو  التنفيذ 
 

مال المرحلة األولى )الهياكل( يواجه تأخيرا بسبب تأخر حكومة العراق  والحال اآلن أن تنفيذ أع 
ا تسديد مستحقات المقاولين الثانويين  مبدوره  اأخرت   ن في تسديد مستحقات الشركتين الصينيتين التي

 
 . 2022/  5/   13 ، "العراق في  الوطنية المدارس كلفة  تبلغ  كم... الصينية  فاقيةاالت مشاريع أول"   عراق،  لتراأ  - التحرير فريق ا 3
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العراقيين، ربما بسبب عدم إقرار قانون الموازنة اإلتحادية وتأخر تشريع قانون الدعم الطارئ  
 والتنمية.     لألمن الغذائي 

 

 تساؤالت ومخاوف 
المقاولة   الشركات  من  االنتقاص  أدناه  في  سأوردها  التي  والتعليقات  التساؤالت  من  الغاية  ليست  بدءا، 
والمقاولين العراقيين وال التشكيك في إمكاناتهم وفي ما حققوه من إنجازات في ظروف سياسية واقتصادية  

لة والقطاع العام من أن  وأمنية غير مستقرة وفي سياق نظرة عامة قاصرة تسود لدى أغلب مؤسسات الدو
وفي ظل توجه  ،  المقاولين العراقيين غرماء وليسوا حلفاء، ومنافسين وليسوا شركاء، وأتباع وليسوا أنداد 

تحديدا.    منهم  والمقاولين  ،يتصف بالتعسف غالبا من مؤسسات الدولة والقطاع العام تجاه القطاع الخاص 
ما أمكن من الحقائق عن "االتفاقية اإلطارية" وما أطلق   بل أن الغاية من هذه التساؤالت والتعليقات كشف 

عليه "برنامج النفط مقابل اإلعمار" وباكورة مشروعاتها: مشروع المدارس الوطني أو مشروع األبنية  
 المدرسية. 

 
رى أن لجوء حكومة العراق إلى هكذا ترتيبات مالية )ال أقصد هنا "االتفاقية  أمن حيث المبدأ،   .1

اإلطارية" عامة( مع حكومة ومنظمة أجنبية يثير الشكوك بقدرة حكومة العراق على إدارة أموال  
أنه باعتماد مثل هذه الترتيبات المالية، فإن حكومة  رى  أشعب العراق واستثمارها. بكالم آخر،  

العراق تطلب نوعا من وصاية حكومة ومنظمة أجنبية على جزء أموال شعب العراق ألن حكومة  
العراق ال تحسن أو ال تقدر على إدارة هذه األموال. والسؤال الذي يبرز هنا: أما كان بإمكان  

كان  حكومة العراق أن تعقد "االتفاقية اإلطارية" من دون تلك ترتيبات مالية كهذه؟ أي، أما كان بإم
حكومة العراق إبقاء هذه األموال في حساباتها المصرفية وبتصرفها والمضي، في الوقت نفسه،  

 بـ "االتفاقية اإلطارية"؟ 
 

تعاقدتا مع   .2 واللتين بدورهما  المدرسية،  األبنية  لتنفيذ مشروع  التعاقد مع شركتين صينيتين  بدل 
بكاملها، لتنفيذ األعمال  العراق    شركات مقاوالت ومقاولين عراقيين  أما كان في إمكان حكومة 

التعاقد مع شركات المقاوالت والمقاولين العراقيين لتنفيذ مشروع األبنية المدرسية، أو التعاقد مع  
شركة صينية واحدة أو أكثر لتكون مديرا للمشروع فقط نيابة عن حكومة العراق مقابل أجور ال  

% من الكلفة الكلية  15شروعات تعقيدا، عن  تزيد، في األعراف والمعايير الدولية وفي أكثر الم

؟ أليس هذا  سينوتكوباورتشاينا  للمشروع بدل دفع ضعفي أو ثالثة أضعاف هذه النسبة لشركتي  
 هدرا ألموال شعب العراق؟   

 
إذا كان هذا الحال في مشروع بسيط نسبيا هندسيا، فكيف سيكون الحال لمشروعات أكثر تعقيدا   .3

أبو غريب    -حي الوحدة    - مشروع مجاري النهروان  و  دين الحرارية محطة كهرباء صالح ال مثل  
إنشاء مستشفيات    - البور ومشروع  األنبار   سرير   100سبع  إكمال محطة كهرباء    -   ومشروع 

 ؟ مشروع تأهيل محطة كهرباء واسط الحراريةو الدورة المركبة 
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ت المعتمدة دوليا إحالة تنفيذ  أو السياقا  2014لسنة    1ال تتيح تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم   .4

سينوتك أعمال التنفيذ بالكامل  وباورتشاينا  شركتا  عقد ما بكامله إلى مقاول ثانوي، فكيف إذا أحالت  
 إلى مقاولين ثانويين؟ 

 
والمقاولين الثانويين العراقيين شأن يخص    سينوتك ورغم أن العقود الثانوية بين شركتي باورتشاينا   .5

باورتشاينا   شركتي  أن  إال  المتعاقدة،  إلى  واألطراف  أداء  حسن  كفاالت  بالتأكيد  قدمتا  سينوتك 
العراق  المادة    بشكل   حكومة  العقود    آ   -  ثانيا   -  9خطابات ضمان على وفق  تنفيذ  تعليمات  من 

وليا، فلماذا فرضتا على المقاولين الثانويين  أو السياقات المعتمدة د   2014لسنة    1الحكومية رقم  

العراقيين تقديم كفاالت حسن أداء نقدا؟ أال يثير هذا اإلجراء الريبة والشك، السيما وأن إجمالي  

 مليون دوالر؟   30المبالغ المدفوعة يصل إلى  
   

فليقرأ السالم    االلتفاف والتالعب،   من   إذا كان باكورة مشاريع "االتفاقية اإلطارية" فيه هذا القدر .6
 على أموال شعب العراق التي ستستخدم في برنامج "النفط مقابل اإلعمار".  

 
ما يفاقم التساؤالت والمخاوف، وحتى الشكوك، أن الشركات الصينية معروفة دوليا بانعدام الشفافية   .7

 قول أكثر من ذلك.    نواإلفصاح والمسائلة، ولن  
 

 حكومة العراق على هذه التساؤالت وتبدد تلك المخاوف والشكوك؟  ختاما... هل سترد األطراف المعنية في
 

   اإلدارية  الحوكمة متخصص في )*( باحث 
 
 

 حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين. 
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